
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) 

miasta Łodzi na lata 2011-2031 

ujętej w załączniku Nr 1  do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej  

w Łodzi w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi 
 
Dla roku 2011  
 
A. Dochody ogółem -  wzrost o 7,0% w stosunku do roku 20101. 
1. Dochody bieżące -  wzrost o 12,9%: 

a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - kwota  
zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,2%; 

b. Wpływy z opłat i inne wpływy – spadek o 3,7 % w stosunku do roku 2010; 
c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 

jednostek organizacyjnych - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 124,1%,   
wzrost wynika przede wszystkim z włączenia do tej pozycji dochodów administracji 
nieruchomości, które od 01.04.2011r. zostaną przekształcone z zakładów 
budżetowych w jednostki budżetowe;   

d. Dochody z majątku gminy - spadek o 4,4% w stosunku do roku 2010; 
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,4%, 

prognoza ustalona zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów; 
f. Dochody z udziałów w CIT – zmniejszenie o 9,0%, szacunek oparty o prognozę 

Ministerstwa Finansów do projektu budżetu państwa; 
g. Pozostałe dochody – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 37,0%, wzrost 

wynika przede wszystkim z rozliczenia środków obrotowych administracji 
nieruchomości orz zwrotu podatku VAT z wydatków inwestycyjnych realizowanych 
przez miasto; 

h. Subwencje - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,9%, zgodnie z informacją 
przekazaną przez Ministerstwo Finansów; 

i. Dotacje celowe – spadek   o  28,7%, wartość wynika z informacji przekazanej przez 
m.in. Łódzki Urząd Wojewódzki; 

j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  -
zmniejszenie o 36,3% w stosunku do roku poprzedniego, szacunek oparty o podpisane 
umowy o dofinansowanie oraz złożone wnioski o dofinansowanie; 

k. dochody na realizację zadań zleconych i z porozumień - spadek o 1,4%, wynikają  
z zawiadomienia z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego 
Delegatura w Łodzi oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
i z organami administracji rządowej. 

 
2. Dochody majątkowe  -  spadek o  38,2% w stosunku do roku 2010: 

a.   dotacje na inwestycje - spadek o  53,7%, ustalony poziom wynika z: 
   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE – 101.035.210 zł,  

 - dotacji na zadania zlecone – 196.000  zł, 
 - rozliczenie dotacji celowej – 500 zł; 

b.  dochody ze sprzedaży majątku – wzrost o 0,6% w stosunku do roku poprzedniego;  
                                                 
1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.  
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c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - spadek 
o 15,6%. 

 
B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,7% w stosunku do roku 2010. 
3. Wydatki bieżące - wzrost o 11,0% w stosunku do roku 2010: 

a. obsługa długu – wyliczona na postawie warunków wynikających z dotychczas 
zawartych umów kredytowych, dla kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 
2011 przyjęto oprocentowanie na poziomie 5%, wzrost  wydatków o 41,8%; 

b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 8,1% w stosunku do roku 2010; 
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – spadek o 2,9%; 
d. pozostałe wydatki bieżące - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 13,8%. 
Wzrost w pozycjach b i d wynika przede wszystkim z przekształcenia od 01.04.2011r. 
administracji nieruchomości z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe. 
 

4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych 
ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich oraz rocznych przedsięwzięć 
majątkowych, finansowane środkami  własnymi oraz  z UE. Wzrost  o  4,9% w 
stosunku do roku 2010. 

 
C. Spłata i obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek – poziom rozchodów wynika z zawartych 

umów  (nie  obejmuje   spłat  pożyczek   z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej   warunkowo   umorzonych   w   wysokości 
7.858.999 zł). 

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. 
 
D. Inne  źródła finansowania (niezwiązane z zaciąganiem długu). 
7. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  - 73.960.540 zł. 
8. Prywatyzacja 18.800.000 zł - zakładana sprzedaż udziałów w spółkach prawach 

handlowego: Łódzkie Przedsiębiorstwo Ogrodnicze Sp. z o.o., Międzygminna 
Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o., Tramwaje Podmiejskie Sp. z o.o., Zakład 
Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. 

9. Spłaty udzielonych przez miasto pożyczek – pożyczka  dla IV Szpital Miejskiego 
im. H. Jordana w Łodzi w wysokości 405.804 zł. 

 
E. Inne rozchody - 807.539 zł pożyczka dla  I  Szpitala Miejskiego im. E. Sonnenberga  

w Łodzi. 
 
 
 
Dla roku 2012  
 
A. Dochody Ogółem -  wzrost o 13,1% w stosunku do roku 2011. 
1. Dochody bieżące -  wzrost o 6,2% w stosunku do roku 2011: 

a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  - kwota  
zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących 
założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt  
procentowy; 
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b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 
zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez 
Ministerstwo Finansów ww.  wytycznych; 

c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 
jednostek organizacyjnych - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5% 
powiększona o urealnione dochody administracji nieruchomości wynikające 
z przekształceń dokonanych w roku 2011; 

d. Dochody z majątku gminy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%; 

zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo 
Finansów ww. wytycznych; 

f. Dochody z udziałów w CIT –  kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8%, 
zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo 
Finansów ww. wytycznych; 

g. Pozostałe dochody – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
h. Subwencje - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,8% (wzrost subwencji 

oświatowej o 5,0%, pozostałe subwencje zostały utrzymane na poziomie roku 2011); 
i. Dotacje celowe – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; 
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 

spadek o 8,6%; 
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota  zaplanowana wg wskaźnika 

wzrostu 1,0%. 
 
2. Dochody majątkowe  -  wzrost o 110,6% w stosunku do roku 2011: 

a.   dotacje na inwestycje - wzrost o 179,8%, ustalony poziom wynika z: 
   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 155.016.197 zł,  

- szacowanych kwot z UE na  planowane projekty - 97.984.579 zł oraz z refundacji 
zadań oczyszczanie ścieków w Łodzi faza I i gospodarka odpadami komunalnymi 
w Łodzi - 15.000.000 zł i, 
- innych wpływów  - refundacja z  zadania Centrum Dialogu - 3.100.000 zł oraz 
rozliczenie  koncesji na budowę  parkingów wielopoziomowych - 12.120.000 zł; 

b.  dochody ze sprzedaży majątku - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 31,4%  
c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota  

zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 11,1%. 
 
B. Wydatki ogółem - wzrost o 9,6% w stosunku do roku 2011. 
3. Wydatki bieżące - wzrost o 4,4% w stosunku do roku 2011 

a. obsługa długu – oprocentowanie na poziomie 4,0% od średniego poziomu zadłużenia 
w ciągu roku; 

b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – utrzymane na poziomie roku 2011 
powiększone o wzrost wynagrodzeń wynikający ze skutków podwyżek dla nauczycieli  
przechodzących z roku 2011,  (nie więcej niż o planowany przyrost subwencji 
oświatowej) oraz o wynagrodzenia pracowników administracji nieruchomości 
wynikające z przekształceń dokonanych w roku 2011; 

c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – utrzymane na poziomie wydatków z roku 
2011; 

d. pozostałe wydatki bieżące - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,7%, wzrost 
wynika z urealnienia wydatków administracji nieruchomości. 
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4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych 
ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. 
Wzrost  o  30,5% w stosunku do roku 2011. 

 
C. Spłata i obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikają z zawartych umów oraz 

kredytów planowanych do zaciągnięcia (od 2011r. do 2014r. kredyty zaciągane na 15 
lat). 

6. Obsługa długu - opis jak w punkcie B.3.a. 
 
D. Inne  źródła finansowania. 
7. Prywatyzacja 1.200.000 zł - zakładana sprzedaż akcji w spółce prawa handlowego 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA.  
8. Spłaty  udzielonych  przez  miasto  pożyczek  – spłata pożyczki  przez  I Szpital 

Miejski im. E. Sonnenberga w wysokości 807.539 zł. 
 
 
Dla roku 2013  
 
A. Dochody Ogółem -  wzrost o 6,5% w stosunku do roku 2012. 
1. Dochody bieżące -  wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2012: 

a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  - kwota  
zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%, zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących 
założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt  
procentowy; 

b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 
zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez 
Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; 

c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 
jednostek organizacyjnych - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 

d. Dochody z majątku gminy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, 

zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo 
Finansów ww. wytycznych; 

f. Dochody z udziałów w CIT –  kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,1%, 
zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; 

g. Pozostałe dochody – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
h. Subwencje - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
i. Dotacje celowe – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; 
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających   zwrotowi – 

zaplanowane na poziomie roku 2012; 
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota  zaplanowana wg wskaźnika 

wzrostu 1,0%. 
 
2. Dochody majątkowe  -  wzrost o 31,9% w stosunku do roku 2012: 

a.   dotacje na inwestycje - wzrost o 25,3% w stosunku do roku 2012, ustalony poziom 
wynika z : 

   - podpisanych umów o dofinansowanie z UE - 137.100.626 zł, 
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- szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 162.157.315 zł oraz z refundacji 
zadania wodociągi i oczyszczanie ścieków w Łodzi faza II - 30.000.000 zł,  

- innych wpływów  - rozliczenie koncesji na budowę  parkingów wielopoziomowych  
25.720.000 zł, 

b.  dochody ze sprzedaży majątku - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 48,7 %;  
c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota  

zaplanowana na poziomie roku 2012. 
 
B. Wydatki ogółem - wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2012. 
3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,3% w stosunku do roku 2012: 

a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; 
b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2012; 
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%; 
d. pozostałe wydatki bieżące - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 

 
4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych 

ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. 
Wzrost  o  19,1% w stosunku do roku 2012. 

 
C. Spłata i obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów, obligacji i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz 

kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2011r. do 2014r. kredyty zaciągane na 
15 lat). 

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 
 
D. Inne  źródła finansowania – zakładana sprzedaż udziałów w spółce prawa 

handlowego Aqua Park Sp. z o.o. 
 
 
Dla roku 2014 
 
A. Dochody Ogółem -  spadek o 10,8% w stosunku do roku 2013. 
1. Dochody bieżące -  wzrost o 2,9% w stosunku do roku 2013: 

a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  - kwota  
zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,5%; zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących 
założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST powiększoną o 1 pkt  
procentowy; 

b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, 
zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług konsumpcyjnych, podaną przez 
Ministerstwo Finansów ww. wytycznych; 

c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 
jednostek organizacyjnych - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 

d. Dochody z majątku gminy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, 

zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo 
Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby 
WPF JST; 

f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 4,0%, 
zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; 
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g. Pozostałe dochody – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
h. Subwencje - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
i. Dotacje celowe – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; 
j. Środki   finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – 

zaplanowane na poziomie roku 2013; 
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota  zaplanowana wg wskaźnika 

wzrostu 1,0%. 
 
2. Dochody majątkowe  -  wzrost o 54,4% w stosunku do roku 2013: 

a.   dotacje na inwestycje –wzrost o 96,3% ustalony poziom wynika z: 
- szacowanych kwot z UE na planowane projekty - 465.383.980 zł, 
- innych wpływów  - rozliczenie koncesji na budowę  parkingów wielopoziomowych  

12.109.752 zł oraz koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 219.447.815 zł, 
b.  dochody ze sprzedaży majątku – spadek o 32,9%,  
c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota  

zaplanowana na poziomie roku 2013. 
 
B. Wydatki ogółem – wzrost o 6,4% w stosunku do roku 2013. 
3. Wydatki bieżące - wzrost o 1,2% w stosunku do roku 2013: 

a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; 
b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2013; 
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%; 
d. pozostałe wydatki bieżące - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 

 
4. Wydatki majątkowe - wartość na poziomie pozwalającym na zachowanie przyjętych 

ograniczeń finansowych. Wynikają z planu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych. 
Wzrost  o  20,4% w stosunku do roku 2013. 

 
C. Spłata i obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów 

zaplanowanych do zaciągnięcia (nie  obejmuje   spłat  pożyczek   z  WFOŚiGW   
warunkowo  umorzonych  w  wysokości 481.250 zł, od 2011r. do 2014r. kredyty 
zaciągane na 15 lat). 

6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 
 
 
Dla roku 2015 
  
A. Dochody Ogółem -  spadek o 5,6% w stosunku do roku 2014. 
1. Dochody bieżące -  wzrost o 2,7% w stosunku do roku 2014: 

a. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  - kwota  
zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%, zgodnego z dynamiką  cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, podaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących 
założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; 

b. Wpływy z opłat i inne wpływy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%;  
c. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych 

jednostek organizacyjnych - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
d. Dochody z majątku gminy - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
e. Dochody z udziałów w PIT - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, 

zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym przez Ministerstwo 
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Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby 
WPF JST; 

f. Dochody z udziałów w CIT – - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 3,7%, 
zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB; 

g. Pozostałe dochody – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
h. Subwencje - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 2,5%; 
i. Dotacje celowe – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%; 
j. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie  podlegających  zwrotowi – 

zaplanowane na poziomie roku 2014; 
k. Dochody na zadania zlecone i z porozumień - kwota  zaplanowana wg wskaźnika 

wzrostu 1,0%. 
 
 
2. Dochody majątkowe  -  spadek o 36,4% w stosunku do roku 2014: 

a.   dotacje na inwestycje spadek o 43,8% w stosunku do roku 2014, ustalony poziom 
wynika z : 
- szacowanych kwot z UE na planowane projekty 211.831.508 zł, 
- innych wpływów  - rozliczenie koncesji na gospodarkę odpadami komunalnymi 

179.548.213 zł; 
b.  dochody ze sprzedaży majątku – kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 8,6% 
c. z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwota  

zaplanowana na poziomie roku 2014. 
 
B. Wydatki ogółem – spadek  o 14,4% w stosunku do roku 2014. 
3. Wydatki bieżące - wzrost o 0,9% w stosunku do roku 2014: 

a. obsługa długu – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku; 
b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o 1,0% w stosunku do roku 2014; 
c. wydatki związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o 1,0%; 
d. pozostałe wydatki bieżące - kwota  zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 1,0%. 

 
4. Wydatki majątkowe -  spadek o 49,6 % w stosunku do roku 2014. 
 
C. Spłata i obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów oraz kredytów 

zaplanowanych do zaciągnięcia (od 2015r. kredyty zaciągane na 10 lat). 
6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 
 
 
 
W latach 2016-2031 
  
A. Dochody  ogółem  -   wskaźniki   wzrostu   rok do  roku  kształtują się na poziomie  od 

-10% do 2,6%. 
1. Dochody  bieżące -  wskaźniki  wzrostu rok do roku  kształtują się na poziomie  od 

2,2% do 2,6%.  
 Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, 

wpływy z opłat i inne wpływy, dochody realizowane przez komunalne jednostki 
budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku 
gminy, pozostałe dochody, subwencje - zostały zaplanowane wg wskaźnika wzrostu 
zgodnego z planowanym celem inflacyjnym, podanym dla poszczególnych lat przez 
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Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na 
potrzeby WPF JST; 

 Dotacje celowe, dochody na zadania zlecone i z porozumień zostały zaplanowana wg 
wskaźnika wzrostu 1,0%; 

 Dochody z udziałów w PIT i CIT  zostały zaplanowana wg wskaźnika wzrostu 
zgodnego z planowanym poziomem wzrostu PKB podanym dla poszczególnych lat 
przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń 
makroekonomicznych na potrzeby WPF JST; 

2. Dochody majątkowe  -  w roku 2016 spadek o 82,4% w stosunku do roku 2015. 
W latach 2017-2031  wskaźniki  wzrostu  rok do roku  kształtują się  na poziomie od  
-16,7% do 0,0% 

 
B. Wydatki ogółem – w roku 2016 spadek o 10,7% w stosunku do roku 2015. W latach 

2017- 2031 wskaźniki   wzrostu  rok  do roku  kształtują się na poziomie od  2,2% do 
3,7%. 

3. Wydatki bieżące - wskaźniki wzrostu rok do roku  kształtują się na poziomie od  2,0% 
do 2,2% 

4. Wydatki majątkowe -  w roku 2016 spadek o 69,4% w stosunku do roku 2015. 
W latach 2017- 2031 wskaźniki  wzrostu rok do roku  kształtują się na poziomie od  
2,6% do 18,9%. 

 
C. Obsługa zadłużenia. 
5. Spłata rat kredytów i pożyczek - spłaty wynikające z zawartych umów i planowanych 

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do roku 2015. 
6. Spłata odsetek – 4,0% od średniego poziomu zadłużenia w ciągu roku. 
 
 
 
 


